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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ  โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการกํากับดูแล  การประเมินผล
และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ  
และดําเนินการเก่ียวกับการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบาย  แผน  กฎหมาย  ระเบียบ  และมาตรการที่เก่ียวกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

(๒) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ประเมินผล  และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
นโยบาย  แผน  กฎหมาย  และมาตรการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

(๓) ให้คําปรึกษา  เสนอแนะ  และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนา
องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
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(๔) ดําเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละห้าสิบ
ของทุนทั้งหมด 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน  หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ๑ 
(๓) กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ๒ 
(๔) กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ๓ 
(๕) กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๗) สํานักกฎหมาย 
(๘) สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
(๙) สํานกันโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 

(๑๐) สํานักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
ข้อ ๔ ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบ
งานขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อทํา

หน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน 
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(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ   
และหน่วยงานภายในสํานักงาน 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน   
และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของสํานักงาน 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนการเสริมสร้างวินัย

และรักษาระบบคุณธรรมของสํานักงาน  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 
(๕) ดําเนินการด้านการให้บริการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  

ผลงานของสํานักงานที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ๑  รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง  สาขาอุตสาหกรรม 

และพาณิชยกรรม  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งประเมินผลรัฐวิสาหกิจรายแห่ง  

เพื่อใช้ประกอบการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลสมัฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐ 
(๒) เสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่กํากับดูแล 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเรื่องการบริหารจัดการ  

การปรับโครงสร้างทางการเงิน  การลงทุน  งบลงทุน  และการจัดตั้ง  ยุบ  ควบรวม  และโอนรัฐวิสาหกิจ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนในการระดมทุนและการกระจายหุ้นใน 

ตลาดหลักทรัพย์ 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิและกําไรสะสมของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) ดําเนินการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ๒  รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน  สาขาสาธารณูปการ  
สาขาส่ือสาร  และสาขาสังคมและเทคโนโลยี  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งประเมินผลรัฐวิสาหกิจรายแห่ง  
เพื่อใช้ประกอบการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐ 

(๒) เสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่กํากับดูแล 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเรื่องการบริหารจัดการ  

การปรับโครงสร้างทางการเงิน  การลงทุน  งบลงทุน  และการจัดตั้ง  ยุบ  ควบรวม  และโอนรัฐวสิาหกิจ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนในการระดมทุนและการกระจายหุ้นใน 

ตลาดหลักทรัพย์ 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิและกําไรสะสมของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) ดําเนินการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ๓  รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน  สาขาเกษตร  

และสาขาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งประเมินผลรัฐวิสาหกิจรายแห่ง  

เพื่อใช้ประกอบการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐ 
(๒) เสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่กํากับดูแล 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเรื่องการบริหารจัดการ  

การปรับโครงสร้างทางการเงิน  การลงทุน  งบลงทุน  และการจัดตั้ง  ยุบ  ควบรวม  และโอนรัฐวิสาหกิจ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนในการระดมทุนและการกระจายหุ้นใน 

ตลาดหลักทรัพย์ 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิและกําไรสะสมของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) ดําเนินการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๐ กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์โครงการ  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(๓) จัดทําร่างมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุน

ในกิจการของรัฐเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(๔) พิจารณาและวางแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกําหนด 
(๕) ติดตามผล  รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกําหนด 
(๖) ร่วมมือทางด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานวิจัยและพัฒนา  

และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  และดําเนินการ
ให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้มีความรู้  และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๗) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
เพื่อเผยแพร่  ให้ความรู้  และคําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐและบุคคลทั่วไป  เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

(๙) บริการข้อมูลรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการคัดเลือก  และคณะกรรมการกํากับดูแล
โครงการ 

(๑๐) บริการข้อมูลรายชื่อที่ปรึกษาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือกฎหมายอ่ืน

กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน  หรือตามที่คณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐมอบหมายในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๑๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกิจ 
(๒) จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน  ตลอดจนบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวง 

(๓) วางแผน  พัฒนาและบริหารจัดการโครงการส่วนขยายระบบงานของระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 

(๔) สนับสนุน  ให้คําปรึกษาแนะนํา  และฝึกอบรมเก่ียวกับการนําระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจให้แก่รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ 
ของสํานักงานที่เก่ียวข้อง 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายในความรับผิดชอบและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  รวมทั้ง 

การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย  แผน  
มาตรการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ 
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการจ้างผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งเงื่อนไขสัญญาจ้าง 
(๔) ให้ความเห็นเก่ียวกับการกําหนดกรอบอัตราเงินเดือนของผู้บริหารสูงสุด  พนักงาน   

และลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(๕) สนับสนุนและให้คําปรึกษาด้านกฎหมายที่เก่ียวกับรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓  สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบประเมินผล  และกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
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(๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบแรงจูงใจของรัฐวิสาหกิจให้เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน 
(๓) วิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
(๔) ให้คําปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจเก่ียวกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานให้สอดคล้องกับแผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน  รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติตาม
แผนงานและโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ  ในสังกัดสํานักงาน 

(๒) เสนอแนะนโยบาย  แผน  และมาตรการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง
ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจตามนโยบาย  แผน  และมาตรการดังกล่าว 

(๓) เสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินของรัฐ 
(๔) ประมวลผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 
(๕) เสนอแนะนโยบายเก่ียวกับการนําส่งรายได้แผ่นดิน 
(๖) ศึกษาระบบเงินเดือน  ค่าตอบแทน  สวัสดิการ  และประโยชน์ตอบแทนของรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อกําหนดกรอบอัตราเงินเดือนของผู้บริหารสูงสุด  พนักงาน  และลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจน
ค่าตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ สํานักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ํากว่า

ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะห์โครงการร่วมทุนของรัฐ  รวมทั้งการจัดหาเงินเพื่อร่วมทุน 

ในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย  การแต่งตั้ง  และการกํากับดูแลกรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลังและกรรมการอ่ืนในรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในกิจการ 
ที่รัฐถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


